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За Сборник с изследвания по проект

„Модели за опазване, обновяване  оздравяване на исторически
квартали при съвременното устойчиво развитие на София“

Градовете в Европа днес са изправени пред големи предизвикателства:

демографски промени и последици от тях за градското разрастване;

въпроси, свързани с околната среда и изменението на климата;

икономически и културни промени. Сред големите проблеми, свързани със

защита и социализацията на архитектурното и културното наследство е

конфликтът между богатите с културните си пластове исторически

центрове на градовете и тяхната модернизация, в съответствие със

съвременните функции, изискванията на обществото и променящите се

стандарти и нужди.

Проблеми от подобен характер съществуват и се решават с по-голям

или по-малък обществен и архитектурен успех в повечето богати с

историческо наследство европейски градове. Начините по които това се

постига е чрез разработени комплексни политики за устойчиво градско

развитие, интегриран подход, в основата на който стои съвременното

разбиране за управлението на архитектурното наследство, което се поставя

във фокуса на множество обществени политики, а не само на културата и

историята.

Представеният сборник „Модели за опазване, обновяване  и

оздравяване на исторически    квартали при съвременното устойчиво

развитие на София“, в който се публикуват резултатите от дейностите по

едноименния проект по програма „Европа“ на Столична община, е израз на

необходимостта да се вземат спешни комплексни мерки за опазване на

исторически обособените, традиционни квартали в центъра на София.
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Това издание всъщност е пръв опит да се разработи и предложи цялостен

модел за опазването и интегрирането на градското архитектурно

наследство в исторически квартали. В основата на този модел стои

разбирането за архитектурното наследство като важен елемент на паметта

на града, националната ни идентичност и културното многообразие.

Същевременно градът трябва да поддържа равновесие между модерното си

развитие и съхраняването на историческото си наследство.

Основните приноси на изследването се съдържат в:

Направения Анализ на положителни европейски практики чрез

проучване на френския и европейския опит в областта на опазване,

обновяване и социализация на исторически градска квартали, както и на

характеристиките на френското и европейското законодателство в тази

област;

Публикуваните резултати от извършеното социологическо

изследване за проучване на обществените нагласи и очаквания с участие на

собственици , обитатели , ползватели , експерти и градското управление;

Анализ на документи и информации относно статута на кварталите в

р-н Възраждане;

Подробно изследване на сградите , уличните фронтове и вътрешно

кварталното пространство;

Разработеното предложение за  Програма за  реализация на операции

по обновяване, развитие и социализация на исторически квартали,

предпоставки за инвестиционни действия.

Представеният сборник „Модели за опазване, обновяване

оздравяване на исторически    квартали при съвременното устойчиво

развитие на София“ задава рамката на една цялостна концепция с

иновативни методи и подходи, които включват активното гражданско  и на
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местната власт участие. Ефектът, който цели да постигне изследването е

формиране на политика за опазване и управление на исторически градски

квартали, за изявата на културно-историческата стойност на столицата на

основата на приложими добри европейски практики, националното

законодателство и в сътрудничество с граждани, обществени организации

и местната власт.
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